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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd                              

Föredragande 
 

80.  Val av 
protokolljusterare.  

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Britt Andersson att 
jämte ordföranden 
justera protokollet. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

81.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-11-29 
som datum för 
protokolljustering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

82.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

83.  Föregående 
mötesprotokoll. 

Ordföranden går igenom 
protokollet och redogör 
för vad som skett med 
punkterna. 
Ad acta 

Ordförande  
Johan Olofsson 

84.  Anmälan av beslut. Inget att meddela. Ordförande  
Johan Olofsson 

85.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
Att utlysning av 
medeldyr utrustning 
2023 kommer 
genomföras enligt 
kommitténs förslag. 
 
Nomineringsprocessen 
för Wallenberg Academy 
Fellows 2023. 
Universitetet kommer att 
nominera åtta av 
fakultetetens kandidater 
till stiftelsens utlysning. 
 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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åtgärd                              

Föredragande 
 

Ansökningsprocessen 
kring infrastrukturer 
med potential att bli av 
nationellt intresse. 
 
Ett möte med 
Arkitekthögskolan 
angående forsknings-
finansiering och 
befordran till docent. 
 
Ett kommande möte med 
prefekter och 
forskningsansvariga om 
fakultetsfinansierad 
forskningstid. Mötet är 
inplanerat den 26 
januari. 
 

86.  Uppföljning av 
processen från 
utlysning till beslut i 
senaste omgången av 
fakultetsfinansierad 
forskningstid. 

Kommittén diskuterade:  
 
- Hur man kan förbättra 
återkopplingen till 
sökande efter beslut om 
tilldelad FFT. 
 
- Hur institutionerna kan 
kommunicera internt 
kring fakultets-
finansierad forskningstid 
och om återkopplingen 
till sökande kan ske via 
institutionernas 
prefekter. 
 
- Att Forsknings-
kommittén ska 
kommunicera kring FFT 
med prefekterna i 
samband med det årliga 
beslutet om tilldelning av 
resursen. 
 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd                              

Föredragande 
 

- Att underlaget till den 
familjevisa rankingen 
ska förtydligas och 
standardiseras mer. 
 
- Den övergripande 
budgetprocessen kring 
FFT. 
 
- Sätt att förbättra 
villkoren för personer 
som är föräldralediga 
under perioder med 
beviljad FFT. 
 
- Den så kallade 90%-
regeln och dess effekter. 

87.  Förslag till ramverk för 
intervjuer av biträdande 
universitetslektorer 

Kommittén beslutar att 
inleda arbetet med att 
följa upp hur det går för 
fakultetens biträdande 
lektorer enligt det förslag 
till ramverk som tagits 
fram. 

Ordförande 
Johan Olofsson 

88.  Genomgång av 
ansökningar till 
Marianne och Markus 
Wallenbergs stiftelse 
samt Markus och 
Amalia Wallenbergs 
minnesfond 2023. 

Kommittén diskuterade 
nomineringsprocessen 
och de inlämnade 
ansökningarna. 
Kommittén var enlig i att 
föreslå dekanen att 
samtliga ska nomineras. 

Ordförande 
Johan Olofsson 

89.  Diskussion om utkast 
till aktivitetsplan. 

Ordföranden redogjorde 
för de planerade 
aktiviteterna. 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Mattias Alenius 
Justerare 

Robert Johansson 
Sekreterare 
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Närvarande ledamöter 
Johan Olofsson    Ekologi, miljö- och geovetenskap/ordförande 
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi 
Britt Andersson   Tillämpad fysik och elektronik/ledamot 
Mats Larson   Institutionen för matematik och           
    matematisk statistik/ledamot 
       
Övriga närvarande 
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare 
 
Notering 
Vakant    Studeranderepresentant 
 
Laga förfall  
Jean-François Boily  Kemiska institutionen/ledamot 
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